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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 18 december 2018 heeft het college van B&W ingestemd met de oprichting van een Quality Team voor
Brainport Smart District. Op 2 juli 2019 heeft ook de gemeenteraad - met het vaststellen van de Verordening
Quality Team Brainport Smart District 2019 – ingestemd met de instelling van een Quality Team. Het Quality
Team (Q-Team) is een commissie ex artikel 84 van de gemeentewet. Leden van het Q-Team worden
benoemd voor de duur van 4 jaar. Middels deze raadsinformatiebrief brengen we u op de hoogte van enkele
wijzigingen in de samenstelling van het Quality Team.
Benoeming nieuwe voorzitter
Met het vertrek van mevrouw Elphi Nelissen als decaan van de TU/e en dientengevolge als bestuurslid van
stichting Brainport Smart District heeft zij verzocht om haar lidmaatschap en derhalve ook haar
voorzitterschap van het Q-team per 31 december 2020 te beëindigen. Het college van B&W heeft ingestemd
met het voorstel om mevrouw Elphi Nelissen eervol te ontslaan als voorzitter en lid van het Q-Team.
Mevrouw Anke van Hal is door het college benoemd als nieuwe voorzitter. Mevrouw Anke van Hal is
Hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de Nyenrode Business University en was reeds lid van het Q-Team.
Invulling openstaande posities programmalijn Circulariteit en Water
In 2020 is de programmalijn Water toegevoegd aan Brainport Smart District. Getracht wordt om binnen het
Q-Team deskundigheid op alle programmalijnen te borgen. Met het toevoegen van de programmalijn Water
ontstond er een vacature binnen het Q-team. Daarnaast was er ook een vacature op de programmalijn
Circulariteit. Deze twee vacatures zijn ingevuld met de benoeming van respectievelijk de heren Lambert
Verheijen en Mathew Vola.
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